
  
1. ERANSKINA. Dokumentazio orokorra eta enpresaren ezaugarri juridikoak. 
  
1. Eskaera sinatzen dutenen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.  
2. ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, zerga-betebeharrak egunean daudela ziurtatzen duena, Administrazio Publikoen 

Kontratuen Lege Orokorraren 13. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, 
urriaren 26ko BOE).  

3. ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, Segurtasun Sozialaren betebeharrak egunean daudela ziurtatzen duena, Administazio 
Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera.  

4. Alta-agiria edo, haren ordez, jarduera ekonomikoen zergen ordainagiria.  
5. Eskatutako azpitalde bakoitzeko jarduera egiteko gaitzen duen baimenaren edo dokumentuaren kopia (baimendutako 

enpresen erregistroaren edo instalatzaileen eta abarren erregistroaren inskripzioa), baldintza hori beharrezkoa bada 
azpitaldeko jardueretan aritzeko.  

6. DAGOKIEN ERREGISTRO OFIZIALEAN (Merkataritza Erregistroa, Kooperatibena, Fundazioena, Elkarteena...) INSKRIBATUTAKO 
honako ESKRITURA hauen kopia: estatutuen eraketa edo azken egokitzapena, bai eta horien ostean izena, helbidea, edo 
helburu edo kapital soziala aldarazi duten egokitzapenak, eta eskaera sinatzen duenaren ahalordea jasotzen dituen eskritura. 

  
  

EUSKO JAURLARITZAREN LIZITATZAILEEN ETA ENPRESA SAILKATUEN ERREGISTROAN jadanik erregistratuta 
dauden eta Erregistroaren Ziurtagiria indarrean duten enpresek 1. eranskin honetako 5. ataleko dokumentazioa 
aurkeztuko dute bakarrik; alegia, gaikuntza ematen duten baimen edo dokumentuak. 

  
  
2. ERANSKINA. Enpresaren langile-baliabideak.  
  
7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak enpresa alta emanda dagoen zerbitzu-jardueraren kontu bakoitzaren gainean 

emandako txostena. Txostenak datu hauek jaso behar ditu, azken hilabeteari gagozkiola: enpresaren jarduera, langileen 
izenen zerrenda, zein kotizazio-taldetan atxikita dauden, haien kategoria profesionala, altako eta bajako datak, kontratu mota 
eta zenbat egun kotizatu dituzten.  

8. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiria, non adierazten den enpresak batez beste zenbat langile izan 
dituen urteko, azken hiru urteotan.  

  
3. ERANSKINA. Enpresaren baliabide materialak.  
  
9. Enpresarenak diren makinak, erremintak, tresnak edo ekipoak erosi izanaren fakturak, edo, bestela, enpresak aurreko horiek 

guztiak erabilgarri dituela ziurtatzeko beste edozein bitarteko.  
. 
4. ERANSKINA. Esperientzia.  
  
10. Eskatutako azpitalde bakoitzean egin diren lan nagusiak –4. eranskineko A koadroan adieraziak– gauzatu izana 

egiaztatzen duten jatorrizko ziurtagiriak. Ziurtagiriak idazteko, eranskin horretako argibide eta ereduei jarraituko 
zaie.  

  
5. ERANSKINA. Enpresaren baliabide finantziarioak.  
  
11. HIRUGARRENEKIKO ERAGIKETEN urteko deklarazioaren kopia, azken hiru ekitaldietako erosketak eta salmentak (347 eta 348 

ereduak). Inprimaki osoak aurkeztu behar dira, edo azala, Zerga Agentziaren zigilua duela, eta euskarriaren zerrenda, 
enpresaren zigilua duela. 

12. Azken bi urteetako BALIO ERANTSIAREN ZERGAren urteko laburpenaren deklarazioaren kopia eta urte horretako aitorpen 
partzialen laburpenena. Zerga hori indarrean ez dagoen lurraldeetan, gauza bera egin beharko da zerga baliokidearekin.  

13.  Merkataritza Erregistroan edo dagokion Erregistro Ofizialean aurkeztutako azken bi ekitaldietako URTEKO KONTUEN kopia. 
(Kontabilitate Plan Orokorra nahitaez aplikatuko da enpresa guztietan, edozein dela ere haien egitura juridikoa, indibiduala 
edo sozietate erakoa. Abenduaren 20ko 1643/1990 Errege Dekretuko 2. artikulua.) 

 

Espedientean sartu behar den dokumentazioa 

 



LAN MOTAK 
  

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araubide Orokorraren 25. artikulua, urriaren 12ko 1098/2001 Errege 
Dekretuak ontzat emandakoa (urriaren 26ko BOE) 

 

A. LUR MUGIMENDUAK ETA ZULAKETAK  
1. Lur-erauzketak eta hustuketak.  
2. Lur-berdinketak.  
3. Harrobiak. 
4. Putzuak eta galeriak.  
5. Tunelak.  
  
B. ZUBIAK, BIDEZUBIAK ETA EGITURA HANDIAK  
1. Fabrikakoak edo masa-hormigoizkoak.  
2. Hormigoi armatuzkoak.  
3. Hormigoi aurreatezatuzkoak.  
4. Metalikoak.  
  
C. ERAIKINAK  
1. Eraispenak.  
2. Fabrikako egiturak edo hormigoizkoak. 
3. Egitura metalikoak.  
4. Igeltsero-lanak, emokadurak eta gaineztatzeak.  
5. Hargintza eta marmolgintza.  
6. Espaloiak, zoladurak eta azulejo-estaldurak.  
7. Isolamenduak eta iragazgaizteak.  
8. Zurezko arotz-lanak. 
9. Arotz-lan metalikoak.  
  
D. TRENAK.  
1. Trenbideak jartzea.  
2. Errei edo kable bidezko goitiko bideak.  
3. Seinaleztapenak eta katigamenduak. 
4. Trenak elektrifikatzea. 
5. Kualifikazio berezirik ez duten tren-lanak. 
  
E. HIDRAULIKOAK 
1. Hornidurak eta saneamenduak.  
2. Presak.  
3. Ubideak.  
4. Erretenak eta hustubideak.  
5. Ibaiertzak babestea eta ibai-bideratzeak.  
6. Diametro handiko presio-hoditeria. 
7. Kualifikazio berezirik ez duten lan hidraulikoak.  
  
F. ITSASOKOAK  
1. Dragatzeak.  
2. Harri-lubetak.  
3. Hormigoi-bloke bidez.  
4. Hormigoi armatuzko kaxa bidez. 
5. Pilote eta zutoin-ohol bidez. 
6. Faroak, irrati-faroak eta itsasoko seinaleztapenak.  
7. Kualifikazio berezirik ez duten itsas lanak.  
8. Itsaspeko hustubideak.

G. BIDEAK ETA PISTAK  
1. Autobideak eta autobiak.  
2. Lurreratzeko pista.  
3. Hormigoi hidraulikozko bide-zorua dutenak.  
4. Nahaski bituminosozko bide-zorua dutenak.  
5. Bideetako seinaleztapenak eta balizajeak. 
6. Kualifikazio berezirik ez duten bide-lanak.  
  
H. PETROLIO ETA GAS PRODUKTUAK GARRAIATZEA  
1. Oliobideak. 
2. Gasbideak. 
  
I. INSTALAZIO ELEKTRIKOAK 
1. Argiteria, argiztapenak eta argi-balizajeak.  
2. Energia ekoizteko zentralak.  
3. Garraio-linea elektrikoak.  
4. Azpiestazioak.  
5. Goi-tentsioko transformazio- eta banaketa-zentroak. 
6. Behe-tentsioko banaketa. 
7. Telekomunikazio eta instalazio erradioelektrikoa. 
8. Instalazio elektronikoak.  
9. Kualifikazio berezirik ez duten instalazio elektrikoak. 
  
J. INSTALAZIO MEKANIKOAK  
1. Jasogailuak edo garraiagailuak.  
2. Aireztatzea, berokuntza eta klimatizazioa.  
3. Hozkailudunak.  
4. Iturgintzakoak eta sanitarioak.  
5. Kualifikazio berezirik ez duten instalazio mekanikoak. 
  
K. BEREZIAK  
1. Zimendu bereziak.  
2. Zundaketak, injekzioak eta pilotajeak.  
3. Ohol-hormak. 
4. Pinturak eta metalizazioak. 
5. Apaindurak eta dekorazioak.  
6. Lorazaintza eta landaketak.  
7. Higiezin ondasun historiko eta artistikoak zaharberritzea. 
8. Edateko uren araztegiak.  
9. Suteen aurkako instalazioak.



Enpresak sailkatzeko erregistroan inskribatzeko/
berrikusteko eskaera

Espediente-kodea:

Izena

IFZ/AIZ

Helbide soziala

Udalerria  
 
Lurralde historikoa  

 
Telefonoa 

 
Faxa

Helbide 
elektronikoa 

  

IFZ/AIZ Kargua 
 

Ordezkaria

ESKATZEN DU: 
Eskaera honetan azaltzen diren arrazoiak tarteko eta erantsi diren dokumentuen argitan, enpresari eman dakiola administrazio 
publikoekiko obra-kontratuen esleipendun izateko behar duen sailkapena, jarraian adierazitako talde eta azpitaldeetan, ekainaren 
16ko 2/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 25. eta 27. 
artikuluen arabera:  
 

Taldea  
 

Azpitaldea 
 

Taldea  
 

Azpitaldea 
 

Azpitaldea 
 

Taldea  
 

Azpitaldea 
 

Taldea  
 

Azpitaldea 
 

Taldea 
 

(Sinadura eta zigilua) 
(e)ko(e)n, (e)(a)naren

OBRAK KONTRATATZEN DITUZTEN ENPRESAK SAILKATZEKO BATZORDEA  
Espediente honen tramitazioa doakoa da. Gorde ezazu kopia bat zure hobe beharrez.  
 
Berrikusteko espedienteetan, helburu diren azpitalde guztiak zerrendatu behar dira, baita sailkapena indarrean dutenak ere. 
 



Eskaera  

Jakinarazpenak egiteko helbidea
Helbidea PK 

 

Udalerria FaxaTelefonoaHerrialdea

Helbide elektronikoa

Lurralde historikoa edo probintzia

Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak


ANEXO 1-
 
1. ERANSKINA. Dokumentazio orokorra eta enpresaren ezaugarri juridikoak.
 
1.         Eskaera sinatzen dutenen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia. 
2.         ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, zerga-betebeharrak egunean daudela ziurtatzen duena, Administrazio Publikoen Kontratuen Lege Orokorraren 13. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 26ko BOE). 
3.         ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, Segurtasun Sozialaren betebeharrak egunean daudela ziurtatzen duena, Administazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera. 
4.         Alta-agiria edo, haren ordez, jarduera ekonomikoen zergen ordainagiria. 
5.         Eskatutako azpitalde bakoitzeko jarduera egiteko gaitzen duen baimenaren edo dokumentuaren kopia (baimendutako enpresen erregistroaren edo instalatzaileen eta abarren erregistroaren inskripzioa), baldintza hori beharrezkoa bada azpitaldeko jardueretan aritzeko. 
6.         DAGOKIEN ERREGISTRO OFIZIALEAN (Merkataritza Erregistroa, Kooperatibena, Fundazioena, Elkarteena...) INSKRIBATUTAKO honako ESKRITURA hauen kopia: estatutuen eraketa edo azken egokitzapena, bai eta horien ostean izena, helbidea, edo helburu edo kapital soziala aldarazi duten egokitzapenak, eta eskaera sinatzen duenaren ahalordea jasotzen dituen eskritura.
 
 
EUSKO JAURLARITZAREN LIZITATZAILEEN ETA ENPRESA SAILKATUEN ERREGISTROAN jadanik erregistratuta dauden eta Erregistroaren Ziurtagiria indarrean duten enpresek 1. eranskin honetako 5. ataleko dokumentazioa aurkeztuko dute bakarrik; alegia, gaikuntza ematen duten baimen edo dokumentuak.
 
 
2. ERANSKINA. Enpresaren langile-baliabideak. 
 
7.         Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak enpresa alta emanda dagoen zerbitzu-jardueraren kontu bakoitzaren gainean emandako txostena. Txostenak datu hauek jaso behar ditu, azken hilabeteari gagozkiola: enpresaren jarduera, langileen izenen zerrenda, zein kotizazio-taldetan atxikita dauden, haien kategoria profesionala, altako eta bajako datak, kontratu mota eta zenbat egun kotizatu dituzten. 
8.         Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiria, non adierazten den enpresak batez beste zenbat langile izan dituen urteko, azken hiru urteotan. 
 
3. ERANSKINA. Enpresaren baliabide materialak. 
 
9.         Enpresarenak diren makinak, erremintak, tresnak edo ekipoak erosi izanaren fakturak, edo, bestela, enpresak aurreko horiek guztiak erabilgarri dituela ziurtatzeko beste edozein bitarteko. 
.
4. ERANSKINA. Esperientzia. 
 
10.         Eskatutako azpitalde bakoitzean egin diren lan nagusiak –4. eranskineko A koadroan adieraziak– gauzatu izana egiaztatzen duten jatorrizko ziurtagiriak. Ziurtagiriak idazteko, eranskin horretako argibide eta ereduei jarraituko zaie. 
 
5. ERANSKINA. Enpresaren baliabide finantziarioak. 
 
11.         HIRUGARRENEKIKO ERAGIKETEN urteko deklarazioaren kopia, azken hiru ekitaldietako erosketak eta salmentak (347 eta 348 ereduak). Inprimaki osoak aurkeztu behar dira, edo azala, Zerga Agentziaren zigilua duela, eta euskarriaren zerrenda, enpresaren zigilua duela.
12.         Azken bi urteetako BALIO ERANTSIAREN ZERGAren urteko laburpenaren deklarazioaren kopia eta urte horretako aitorpen partzialen laburpenena. Zerga hori indarrean ez dagoen lurraldeetan, gauza bera egin beharko da zerga baliokidearekin. 
13.  Merkataritza Erregistroan edo dagokion Erregistro Ofizialean aurkeztutako azken bi ekitaldietako URTEKO KONTUEN kopia. (Kontabilitate Plan Orokorra nahitaez aplikatuko da enpresa guztietan, edozein dela ere haien egitura juridikoa, indibiduala edo sozietate erakoa. Abenduaren 20ko 1643/1990 Errege Dekretuko 2. artikulua.)
 
Espedientean sartu behar den dokumentazioa
 
LAN MOTAK
 
Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araubide Orokorraren 25. artikulua, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak ontzat emandakoa (urriaren 26ko BOE)
 
A. LUR MUGIMENDUAK ETA ZULAKETAK 
1. Lur-erauzketak eta hustuketak. 
2. Lur-berdinketak. 
3. Harrobiak.
4. Putzuak eta galeriak. 
5. Tunelak. 
 
B. ZUBIAK, BIDEZUBIAK ETA EGITURA HANDIAK 
1. Fabrikakoak edo masa-hormigoizkoak. 
2. Hormigoi armatuzkoak. 
3. Hormigoi aurreatezatuzkoak. 
4. Metalikoak. 
 
C. ERAIKINAK 
1. Eraispenak. 
2. Fabrikako egiturak edo hormigoizkoak.
3. Egitura metalikoak. 
4. Igeltsero-lanak, emokadurak eta gaineztatzeak. 
5. Hargintza eta marmolgintza. 
6. Espaloiak, zoladurak eta azulejo-estaldurak. 
7. Isolamenduak eta iragazgaizteak. 
8. Zurezko arotz-lanak.
9. Arotz-lan metalikoak. 
 
D. TRENAK. 
1. Trenbideak jartzea. 
2. Errei edo kable bidezko goitiko bideak. 
3. Seinaleztapenak eta katigamenduak.
4. Trenak elektrifikatzea.
5. Kualifikazio berezirik ez duten tren-lanak.
 
E. HIDRAULIKOAK
1. Hornidurak eta saneamenduak. 
2. Presak. 
3. Ubideak. 
4. Erretenak eta hustubideak. 
5. Ibaiertzak babestea eta ibai-bideratzeak. 
6. Diametro handiko presio-hoditeria.
7. Kualifikazio berezirik ez duten lan hidraulikoak. 
 
F. ITSASOKOAK 
1. Dragatzeak. 
2. Harri-lubetak. 
3. Hormigoi-bloke bidez. 
4. Hormigoi armatuzko kaxa bidez.
5. Pilote eta zutoin-ohol bidez.
6. Faroak, irrati-faroak eta itsasoko seinaleztapenak. 
7. Kualifikazio berezirik ez duten itsas lanak. 
8. Itsaspeko hustubideak.
G. BIDEAK ETA PISTAK 
1. Autobideak eta autobiak. 
2. Lurreratzeko pista. 
3. Hormigoi hidraulikozko bide-zorua dutenak. 
4. Nahaski bituminosozko bide-zorua dutenak. 
5. Bideetako seinaleztapenak eta balizajeak.
6. Kualifikazio berezirik ez duten bide-lanak. 
 
H. PETROLIO ETA GAS PRODUKTUAK GARRAIATZEA 
1. Oliobideak.
2. Gasbideak.
 
I. INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
1. Argiteria, argiztapenak eta argi-balizajeak. 
2. Energia ekoizteko zentralak. 
3. Garraio-linea elektrikoak. 
4. Azpiestazioak. 
5. Goi-tentsioko transformazio- eta banaketa-zentroak.
6. Behe-tentsioko banaketa.
7. Telekomunikazio eta instalazio erradioelektrikoa.
8. Instalazio elektronikoak. 
9. Kualifikazio berezirik ez duten instalazio elektrikoak.
 
J. INSTALAZIO MEKANIKOAK 
1. Jasogailuak edo garraiagailuak. 
2. Aireztatzea, berokuntza eta klimatizazioa. 
3. Hozkailudunak. 
4. Iturgintzakoak eta sanitarioak. 
5. Kualifikazio berezirik ez duten instalazio mekanikoak.
 
K. BEREZIAK 
1. Zimendu bereziak. 
2. Zundaketak, injekzioak eta pilotajeak. 
3. Ohol-hormak.
4. Pinturak eta metalizazioak.
5. Apaindurak eta dekorazioak. 
6. Lorazaintza eta landaketak. 
7. Higiezin ondasun historiko eta artistikoak zaharberritzea.
8. Edateko uren araztegiak. 
9. Suteen aurkako instalazioak.
Enpresak sailkatzeko erregistroan inskribatzeko/berrikusteko eskaera
erhdhfdfhdfh
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Helbide elektronikoa  
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Ordezkaria
ESKATZEN DU:
Eskaera honetan azaltzen diren arrazoiak tarteko eta erantsi diren dokumentuen argitan, enpresari eman dakiola administrazio publikoekiko obra-kontratuen esleipendun izateko behar duen sailkapena, jarraian adierazitako talde eta azpitaldeetan, ekainaren 16ko 2/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 25. eta 27. artikuluen arabera: 
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(Sinadura eta zigilua) 
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aren
OBRAK KONTRATATZEN DITUZTEN ENPRESAK SAILKATZEKO BATZORDEA 
Espediente honen tramitazioa doakoa da. Gorde ezazu kopia bat zure hobe beharrez. 
 
Berrikusteko espedienteetan, helburu diren azpitalde guztiak zerrendatu behar dira, baita sailkapena indarrean dutenak ere.
 
Eskaera  
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Helbidea 
PK
 
Udalerria
Faxa
Telefonoa
Herrialdea
Helbide elektronikoa
Lurralde historikoa edo probintzia
Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak
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